
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง              
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 320,380,511 148,507,511 213,209,450 51,108,966

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 200,000 200,000 200,000 200,000

เงินลงทุนระยะสนั 6 467,563 467,563 256,296 256,296

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7 19,794,275 8,349,813 30,891,871 28,047,788

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 21.5 - - 346,200,100 346,200,100

เงินประกนัการซือเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 8 10,911,086 6,193,027 - -

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 10 1,475,000 - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,755,896 2,649,446 2,279,411 2,282,506

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 355,984,331 166,367,360 593,037,128 428,095,656

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- ไม่หมุนเวียน 8,460,189 2,240,189 1,926,732 1,926,732

เงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 581,308,777 594,140,479 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 207,999,990 207,999,990

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 12 8,784,563 8,823,372 9,953,483 10,062,631

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 13 8,511,046 5,243,418 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 33,170,998 33,761,650 17,271,881 17,342,132

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 1,857,664 2,040,483 1,508,962 1,641,046

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,398,249 14,474,580 512,181 512,181

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,878,595 1,728,595 1,736,595 1,586,595

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 658,370,081 662,452,766 240,909,824 241,071,307

รวมสินทรัพย์ 1,014,354,412 828,820,126 833,946,952 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15 16,933,169 15,329,480 7,942,708 7,333,750

ส่วนของหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,017,132 938,668 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 14,330,248 14,330,248 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 16,786,793 10,121,529 1,803,032 -

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,919,403 3,674,927 1,378,884 1,266,490

รวมหนสิีนหมุนเวียน 52,986,745 44,394,852 11,124,624 8,600,240

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าชือ - สุทธิ 1,100,578 1,362,934 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 13,518,591 17,101,392 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,804,565 2,705,558 2,653,199 2,574,737

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 90,000 - 214,000 204,000

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 17,513,734 21,169,884 2,867,199 2,778,737

รวมหนสิีน 70,500,479 65,564,736 13,991,823 11,378,977

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 616,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 308,000,000 308,000,000

 (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000 300,000,000

   (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 454,166,376 320,966,376 454,166,376 320,966,376

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 7,262,746 7,262,746 7,262,746 7,262,746

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 177,196,715 149,728,719 58,526,007 49,558,864

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 928,947,717 748,279,721 819,955,129 657,787,986

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,906,216 14,975,669 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 943,853,933 763,255,390 819,955,129 657,787,986

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 1,014,354,412 828,820,126 833,946,952 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบีย 18 60,402,019 39,148,282 46,822 1,869

รายไดจ้ากการให้บริการเร่งรัดหนีสิน 21.1        14,650,550          9,665,866        13,598,417          8,057,183

รายไดจ้ากการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                       -            1,330,718                       -                         -   

ตน้ทุนการใหบ้ริการและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 21.2 (26,731,829) (19,281,458) (5,250,622) (4,704,028)

กาํไรขันต้น 48,320,740 30,863,408 8,394,617 3,355,024

รายไดอื้น 21.3 342,616 399,404 12,292,604 50,539,755

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (13,583,311) (11,699,119) (9,497,213) (8,940,904)

ตน้ทุนทางการเงิน (519,964) (821,132)                       -                         -   

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 34,560,081 18,742,561 11,190,008 44,953,875

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 19        (7,161,538)        (4,276,882)        (2,222,865)               19,183

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 27,398,543 14,465,679 8,967,143 44,973,058

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย                       -                 30,929                       -                 (3,875)

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                       -                 (6,186)                       -                      775

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั                       -                 24,743                       -                 (3,100)

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                       -                 24,743                       -                 (3,100)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด        27,398,543        14,490,422          8,967,143        44,969,958

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,467,996 14,465,679 8,967,143 44,973,058

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม             (69,453)                       -                         -                         -   

       27,398,543        14,465,679          8,967,143        44,973,058

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,467,996 14,490,422 8,967,143 44,969,958

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม             (69,453)                       -                         -                         -   

       27,398,543        14,490,422          8,967,143        44,969,958

กาํไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 562,222,222 451,111,111 562,222,222 451,111,111

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0489 0.0321 0.0159 0.0997

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตาํกว่าทุนจาก จัดสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้ - ทุนสํารอง เบด็เสร็จอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จัดสรร  เงนิลงทุนเผือขาย ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562        280,000,000          320,966,376                   (9,678,120)            7,262,746        149,728,719                                -                748,279,721            14,975,669      763,255,390

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 17          20,000,000          133,200,000                                  -                          -                           -                                  -                153,200,000                           -        153,200,000

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - -          27,467,996                                -                  27,467,996 (69,453)        27,398,543

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 7,262,746 177,196,715 - 928,947,717 14,906,216 943,853,933

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561        210,000,000                           -                     (9,678,120)               300,000        132,622,696                       (24,743)              333,219,833                           -        333,219,833

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 17          70,000,000          320,966,376                                  -                          -                           -                                  -                390,966,376                           -        390,966,376

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - -          14,465,679                         24,743                14,490,422 -        14,490,422

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 300,000 147,088,375 - 738,676,631 - 738,676,631

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ - ทุนสํารอง เบด็เสร็จอืน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผือขาย ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 280,000,000 320,966,376 7,262,746 49,558,864 - 657,787,986

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพิมหุน้สามญั 17 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                            -                              -   - 8,967,143 - 8,967,143

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 7,262,746 58,526,007 - 819,955,129

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 210,000,000 - 300,000 29,388,679 3,100 239,691,779

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพิมหุน้สามญั 17 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                            -                              -   - 44,973,058 (3,100) 44,969,958

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 300,000 74,361,737 - 675,628,113

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้            34,560,081            18,742,561            11,190,008            44,953,875

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  12, 14              1,318,501              1,246,128                 655,336                 602,887

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสัน                           -   (16,170) - (4,435)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน                    99,007                 115,797                    78,462                    95,916

รายไดเ้งินปันผล 21.3                           -                             -                             -             (43,945,997)

รายไดด้อกเบีย           (60,402,019)           (39,148,282)                  (46,822)                    (1,869)

รายไดด้อกเบียรับอืน                (200,886)                  (22,312)             (5,227,605)                (327,342)

ตน้ทุนทางการเงิน                 519,964                 821,132                           -                             -   

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน           (11,444,462)             (3,041,202)              2,277,782                (896,308)

เงินประกนัการซือเงินให้สินเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ             (4,718,059)                           -                             -                             -   

ลูกหนีเงินให้กูยื้ม             (1,475,000)                           -                             -                             -   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน                 235,967                (863,231)                 239,753                (645,693)

เงินให้สินเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9,819,363                            (927,347)                           -                             -   

ทรัพยสิ์นรอการขาย (255,289)                                        -                             -                             -   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (150,000)                              225,000                (150,000)                 225,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,603,689                        17,198,952                 608,958 1,378,813             

หนีสินหมุนเวียนอืน 244,476                                106,298 112,394                55,071                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 90,000                                            -   10,000                                            -   

เงนิสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน           (30,154,667)             (5,562,676)              9,748,266              1,489,918

ดอกเบียรับอืน                 200,886                    20,413                 105,740                    59,138

รับดอกเบีย            60,402,019            39,148,282                    46,822                      1,869

จ่ายดอกเบีย                (502,765)                (763,715)                           -                             -   

จ่ายภาษีเงินได้                (762,360)                (480,480)                (656,491)                (391,063)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน            29,183,113            32,361,824              9,244,337              1,159,862

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

9



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิมขึน (6,220,000) (7,739) - (7,739)

เงินสดจ่ายเพอืซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 (86,808) (192,318) - -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 (367,413) (1,814,524) (291,853) (49,897)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (52,000) (200,000) (52,000) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน - 776,036 - 263,273

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (6,726,221) (1,438,545) (343,853) 205,637

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16             (3,600,000)             (5,100,000)                           -                             -   

เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซือ                (183,892)                (184,035)                           -                             -   

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 17          153,200,000          403,200,000          153,200,000          403,200,000

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 17 - (12,233,624) - (12,233,624)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ          149,416,108          385,682,341          153,200,000          390,966,376

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ          171,873,000          416,605,620          162,100,484          392,331,875

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด          148,507,511            57,731,492            51,108,966            15,430,740

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          320,380,511          474,337,112          213,209,450          407,762,615

รายการทไีม่ใช่เงนิสด :

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงันี

รับชาํระหนีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 3,012,339 -                           -   -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยว์ำ่ “CHAYO” และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบกิจกำรเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน บริหำรสินทรัพยจ์ำกกำร
รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงินและบริษทัให้บริกำรสินเช่ือ
กิจกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ และกิจกำรเงินใหกู้ย้มื 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 
10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 ท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี  
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ และ 
งบกระแสเงินสดไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน 
ตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขัดแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดั   
ท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ือง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน               
ฉบับท่ี  15 เร่ืองรำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำท่ีมีผลบังคับใช้ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ี เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัท่ี 1 มกรำคมพ.ศ. 2562 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้ได้อธิบำยในหมำยเหตุ    
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 2.2 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกับ
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

2.2 นโยบำยบัญชีใหม่ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติตั้ งแต่                    
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 แทนมำตรฐำนกำรบญัชีเร่ืองรำยไดเ้ดิม โดยกลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระ      
ท่ีต้องปฏิบัติในสัญญำเสร็จส้ินและแบ่งกำรรับรู้รำยได้ออกเป็นรับรู้รำยได้เม่ือปฏิบัติตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน        
และรับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติ ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำวไม่เป็น
สำระส ำคญัต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเปรียบเทียบ 

 
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2562 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 ไดป้รับปรุงเพ่ืออธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรโอนจำก หรือโอนมำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน จะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งตอ้งมีหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน
สนับสนุน โดยกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพยน์ั้นเขำ้นิยำมหรือส้ินสุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ไดใ้ห้หลกัฐำนเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
กลุ่มกิจกำร 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติติก่อนวันบังคับใช้ 
 
2.4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินกลุ่มน้ีกล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตัดรำยกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง และ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

2.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้สัญญำเช่ำเกือบทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่ม
บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ) และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสัญญำเช่ำระยะส้ัน
หรือเป็นสัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำ 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำวต่อกลุ่มกิจกำร 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มกิจกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำ
จำกประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 4 ส่วนงำนหลกั ดงัน้ี 
1) ส่วนงำนธุรกิจเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน  
2) ส่วนงำนธุรกิจบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 
3) ส่วนงำนศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 
4) ส่วนงำนธุรกิจเงินใหกู้ย้มื 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธุรกิจ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ   
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร ส่วนงำนธุรกจิ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำยได ้ 60,372,361 17,224,496 - 29,658 77,626,515 
รำยไดร้ะหวำ่งกิจกำร - (2,573,946) - - (2,573,946) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 60,372,361 14,650,550 - 29,658 75,052,569 
      

ตน้ทุน (21,505,274) (7,568,901) - (231,600) (29,305,775) 
ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 2,573,946 - - - 2,573,946 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (18,931,328) (7,568,901) - (231,600) (26,731,829) 
      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 41,441,033 7,081,649 - (201,942) 48,320,740 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้     (13,583,311) 
      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     34,737,429 
รำยไดอ่ื้น     342,616 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (519,964) 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     34,560,081 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (7,161,538) 
ก ำไรสุทธิ     27,398,543 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 ส่วนงำนธุรกิจ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ   
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร ส่วนงำนธุรกจิ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำยได ้ 39,148,282 11,652,562 1,330,718 - 52,131,562 
รำยไดร้ะหวำ่งกิจกำร - (1,986,696) - - (1,986,696) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 39,148,282 9,665,866 1,330,718 - 50,144,866 
      

ตน้ทุน (15,241,806) (5,981,052) (45,297) - (21,268,155) 
ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 1,986,697 - - - 1,986,697 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (13,255,109) (5,981,052) (45,297) - (19,281,458) 
      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 25,893,173 3,684,814 1,285,421 - 30,863,408 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้     (11,699,119) 
      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     19,164,289 
รำยไดอ่ื้น     399,404 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (821,132) 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     18,742,561 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (4,276,882) 

ก ำไรสุทธิ     14,465,679 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยเท่ำนั้นและกลุ่มกิจกำรไม่ไดมี้ลูกคำ้รำยใหญ่ ดงันั้นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรแสดงขอ้มูล
จ ำแนกตำมส่วนงำนตำมเขตทำงภูมิศำสตร์และตำมลูกคำ้รำยใหญ่ 
 
 
 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวเิครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธีิกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

รำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
- ข้อมูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูล 

ท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

 
6   เงินลงทุนระยะส้ัน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน 467,563 467,563 256,296 256,296 

รวม 467,563 467,563 256,296 256,296 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.90 ถึง 1.25 ต่อปี (31 ธันวำคม             
พ.ศ. 2561: ร้อยละ 0.90 ถึง 1.25 ต่อปี) 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 10,824,297 7,834,210 8,516,925 5,809,209 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 10,824,297 7,834,210 8,516,925 5,809,209 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 21.4) - - 7,374,461 12,343,939 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21.4) - - 14,653,287 9,531,422 
รำยไดค้ำ้งรับ (1) 8,250,000 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 525,183 279,973 346,339 245,150 
เงินทดรองจ่ำย 180,275 121,562 - 4,000 

อ่ืนๆ 14,520 114,068 859 114,068 

รวม 19,794,275 8,349,813 30,891,871 28,047,788 
 
(1)  กลุ่มกิจกำรมีรำยได้ค้ำงรับจำกกำรขำยทอดตลำดหลักทรัพย์ค  ้ ำประกันของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำก                        
กรมบงัคบัคดี เป็นจ ำนวนเงิน 8.25 ลำ้นบำท  

 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 10,824,297 7,834,210 8,516,925 5,809,209 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 10,824,297 7,834,210 8,516,925 5,809,209 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 10,824,297 7,834,210 8,516,925 5,809,209 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 7,374,461 12,343,939 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,374,461 12,343,939 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 7,374,461 12,343,939 

 
8 เงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมประมูลเพ่ือซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภำพ ซ่ึงเงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะไดรั้บคืนเม่ือกำรประมูลรำคำเสร็จส้ินหรือจะถูกน ำไป
หกัออกจำกเงินจ่ำยช ำระถำ้หำกกลุ่มกิจกำรชนะกำรประมูลรำคำ 

 
9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 590,620,792 603,452,494 - - 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (9,312,015) (9,312,015) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธิ 581,308,777 594,140,479 - - 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  594,140,479 - 
หกั  รับช ำระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย (หมำยเหตุ 13) (3,012,339) - 
หกั  กำรจ ำหน่ำย (4,720,200) - 

หกั  รับเงินจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (5,099,163) - 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 581,308,777 - 

 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวิเครำะห์นับจำก
วนัท่ีซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 345,833,389 372,967,249 - - 
1 - 2 ปี 169,898,254 153,898,154 - - 
2 - 3 ปี - - - - 
3 - 4 ปี 59,233,567 60,748,521 - - 
4 - 5 ปี - 15,838,570 - - 
มำกกวำ่ 5 ปี 15,655,582 - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 590,620,792 603,452,494 - - 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 1 ปี รวม 

ส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 1,500,000 - 1,500,000 - - - 
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงินกู ้ (25,000) - (25,000) - - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - - - - - 
รวม 1,475,000 - 1,475,000 - - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - - - 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 1,475,000 - 1,475,000 - - - 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 1 ปี รวม 

ส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

ส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - - - - - - 
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงินกู ้ - - - - - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - - - - - 
รวม - - - - - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - - - 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ - - - - - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่คำ้งช ำระและคำ้งช ำระไม่เกิน 1 เดือน 1,500,000 - - - 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 1 เดือน ถึง 3 เดือน - - - - 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - - 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 

คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวม 1,500,000 - - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - สุทธิ 1,500,000 - - - 

 
 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงได้รวมอยู่ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทย่อยท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุ้นสำมญั                  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

   สัดส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว  วิธีรำคำทุน 

   หุ้นสำมัญท่ีถือ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม สัดส่วน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
   โดยบริษัทใหญ่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประกอบธุรกจิ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
           

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ประเทศไทย บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ 
   เซอร์วสิ จ  ำกดั  

ประเทศไทย บริกำรเจรจำ ติดตำมและเร่งรัด
หน้ีและศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

 
99.99 

 
5,000 

 
 5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
   99.99 

 
6,000 

 
6,000 

บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคล 70.00 50,000 50,000 50,000 50,000 70.00 35,000 35,000 

  หกั กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (2,000) (2,000) 

         208,000 208,000 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 8,823,372 10,062,631 
กำรซ้ือเพ่ิม                                  86,808 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (125,617) (109,148) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 8,784,563 9,953,483 
 

13 ทรัพย์สินรอกำรขำย - สุทธิ 
 

ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,243,418 - 
รับช ำระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย (หมำยเหตุ 9) 3,012,339 - 
กำรซ้ือเพ่ิม 255,289 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 8,511,046 - 
 

14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีกำรเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 33,761,650 2,040,483 17,342,132 1,641,046 
กำรซ้ือเพ่ิม 367,413 52,000                  291,853 52,000 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (958,065) (234,819) (362,104) (184,084) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 33,170,998 1,857,664 17,271,881 1,508,962 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,005,973 1,327,519 779,987 1,188,223 

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21.4) - - 229,667 183,792 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 14,964,615 13,175,783 6,364,607 5,435,788 

อ่ืน ๆ 962,581 826,178 568,447 525,947 

รวม  16,933,169 15,329,480 7,942,708 7,333,750 

 
16 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยรำยกำร 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 14,330,248 14,330,248 - - 

ไม่หมุนเวยีน     

   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 13,518,591 17,101,392 - - 

รวมเงินกูย้ืม 27,848,839 31,431,640 - - 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  31,431,640 - 
จ่ำยคืนเงินกู ้ (3,600,000) - 

ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 17,199 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  27,848,839 - 

 
ระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน มีดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวนเงิน 
468,699 บำท (31 มีนำคม พ.ศ. 2561 : 750,616 บำท) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ MLR ต่อปี) โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนภำยใน 3 ปี 
 
บริษทัและบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ไดค้  ้ ำประกันเงินกู้ยืมของบริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกัด 
(บริษทัยอ่ย) เตม็จ ำนวนส ำหรับเงินกูย้มืจ  ำนวน 28 ลำ้นบำท 
 
เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท  ำสัญญำกับธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง         
เพ่ือเปิดวงเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ยตกลงเบิกเงินกูท้ ั้งหมดใหเ้สร็จส้ินภำยใน 180 วนั 
 

17 ทุนเรือนหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

    ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำก  

 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมัญท่ีออก ส่วนเกนิมูลค่ำ กำรรวมธุรกจิภำยใต้  

 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญสุทธิ กำรควบคุมเดยีวกนั รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 

เพ่ิมหุน้สำมญั 40,000,000 20,000,000 133,200,000 - 153,200,000 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 600,000,000 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 744,488,256 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 
เพ่ิมหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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17 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมัญท่ีออก ส่วนเกนิมูลค่ำ  

 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญสุทธิ รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 

เพ่ิมหุน้สำมญั 40,000,000 20,000,000 133,200,000 153,200,000 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 600,000,000 300,000,000 454,166,376 754,166,376 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 
เพ่ิมหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 

 
เม่ือวนั ท่ี  3 มกรำคม พ.ศ. 2562  ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  1/2562 มีมติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 280                   
ล้ำนบำท  เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 308 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 56 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้                    
หุน้ละ 0.50 บำท 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ . 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป                         
(General Mandate) โดยออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดจ ำนวน 28 รำย เป็นหุ้นจ ำนวน 40 ล้ำนหุ้น      
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.83 บำท เป็นจ ำนวนรวม 153.20 ลำ้นบำท 
 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) และส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้
 

18 รำยได้ดอกเบีย้  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 60,372,361 39,148,282 46,822 1,869 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มื 29,658 - - - 

รวม 60,402,019 39,148,282 46,822 1,869 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้ งค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กับ 
ก ำไรรวมทั้ งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินไดท่ี้ใช้ในงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนำคม พ.ศ. 2561 คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี) 

 
20 ภำระผูกพนั 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีภำระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 
20.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 242,392 416,622 131,200 240,411 

รวม 242,392 416,622 131,200 240,411 

 
20.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนังสือค ้ำประกนั 1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 

รวม 1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 

 
หนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรภำยในประเทศให้แก่บุคคลภำยนอกส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมปกติของกลุ่มกิจกำร
และบริษทั 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักิจกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมกิจกำร หรือถูกควบคุมโดยกิจกำร หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักิจกำร รวมถึงบริษทั
ท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและ
พนักงำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถือหุน้โดยคุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ในสัดส่วนร้อยละ 52.49 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 56.24) ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด 
 
รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสัญญำ  
 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั   บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย เงินด่วน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ชะยะ ลอว ์เฟิร์ม จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
คุณสุขสันต ์ยศะสินธุ์ ผูถื้อหุน้ส ำคญัและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
21.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนี้สิน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 2,249,700 1,434,211 

 - - 2,249,700 1,434,211 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้ริหำรส ำคญั 42,000 40,000 - 20,000 

 42,000 40,000 - 20,000 
 

21.3 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ     

   บริษทัยอ่ย - - 585,000 561,000 

 - - 585,000 561,000 

     
ค่ำบริหำรงำน     

   บริษทัยอ่ย - - 6,480,000 5,700,000 

  - 6,480,000 5,700,000 

     
เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - - 43,945,997 

 - - - 43,945,997 

     
รำยไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 4,885,152 310,685 

 - - 4,885,152 310,685 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 

30 

21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.4 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรให้และรับบริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 7,374,461 12,343,939 
     

รวมลูกหน้ีกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - - 7,374,461 12,343,939 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 14,653,287 9,531,422 
รวมดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - - 14,653,287 9,531,422 

     
เจ้ำหนี้กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 229,667 183,792 

รวมเจำ้หน้ีกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 15) - - 229,667 183,792 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
21.5 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 346,200,100 21,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด     

   บริษทัยอ่ย - - - 330,200,100 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งงวด     
   บริษทัยอ่ย - - - (5,000,000) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 346,200,100 346,200,100 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
แก่บริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  
 

21.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 
ระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ำยแก่กรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจ
ในกำรจดักำร มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 2,711,862 2,654,589 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 53,607 72,123 

รวม 2,765,469 2,726,712 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เม่ือวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 บริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกดั (บริษทัย่อย) เบิกใชเ้งินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินในประเทศจ ำนวน 
25 ลำ้นบำท จำกวงเงินกูจ้  ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมเต็มจ ำนวนและบริษทัย่อยใชเ้งินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกัด  
ในกำรใชจ้  ำนวน 6.22 ลำ้นบำทค ้ำประกนัวงเงินกูด้งักล่ำว 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบงัคบัใช้
เม่ือพน้ก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนกังำนท่ีเกษียณอำยุ
และมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ีต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและคำดว่ำจะมี
ผลกระทบจ ำนวน 0.74 ลำ้นบำท 
 
เม่ือวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำ
หุน้ละ 0.04 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 22.4 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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